
De diagnose demen,e hee. een grote impact op het leven. Op het leven van de mens die de 
grip op zijn bestaan kwijtraakt én op het leven van zijn of haar directe naasten en de 
omgeving. De partner, een familielid of vriend worden -soms vanzelfsprekend, soms tegen 
wil en dank – mantelzorger. 

Zorg voor mensen met demen,e gaat dan ook veel verder dan het zorgen voor de persoon 
met demen,e. Het gaat ook over het ondersteunen van de mantelzorgers, uitleggen wat er 
niet meer kan, maar vooral ook wat er nog wel kan.  
Het is dan ook de missie van S,ch,ng Ontmoe,ngen Demen,e om de zorg voor mensen met 
demen,e te verbeteren en daarmee Best te ondersteunen in de wens om een  
demen,evriendelijke gemeente te zijn. 
We organiseren cursussen en ac,viteiten voor eenieder die betrokken is bij demen,e. 
Gelukkig zijn er in Best al de nodige ini,a,even en organisa,es ac,ef en we zoeken dan ook 
de brede samenwerking om gezamenlijk onze missie te behalen. 

Een aantal van de ac,viteiten die we uitvoeren zijn: 
- Het geven van de cursus Demen%e en nU? In deze cursus leren mantelzorgers meer over 

demen,e, enerzijds om handvaKen te krijgen voor de prak,sche zaken die hierbij komen 
kijken en anderzijds ervaringen, gevoelens en emo,es te kunnen delen met lotgenoten. 
Deze cursus wordt in samenwerking met de gemeente Best aangeboden.  

- Er worden ac,es ontplooid voor het vergroten van de kennis op gebied demen,e voor 
inwoners van Best, vrijwilligersorganisa,e, mantelzorgers en professionals door het 
organiseren van ac,viteiten, cursusdagen, informa,emiddagen, enzovoorts. 

- Er worden ac,viteiten georganiseerd voor mensen met demen,e, de mantelzorgers, 
familie en vrienden om juist ook de mooie momenten van het leven te vieren en tevens 
een moment van ontspanning te bieden voor eenieder, zoals bv een kookac,viteit.  

- Muziek ontspant, prikkelt de hersenen en kan stress verminderen, en hee. daarmee een 
posi,eve invloed op mensen met demen,e. Vanuit diverse dona,es hebben wij een 
Silent Disco set kunnen aanschaffen die beschikbaar is voor organisa,es die muziek 
sessies organiseren voor mensen met demen,e. 

- Verder s,muleren wij de samenwerking tussen organisa,es die ac,ef zijn op gebied van 
demen,e, om het netwerk te versterken, kennis te delen en de zorg voor demen,e 
verbeteren. 

Op dit moment sparen wij voor ons volgende project, namelijk een elektrische duo fiets, 
waarmee mensen met demen,e op de fiets meegenomen kunnen worden voor een tocht in 
de buitenlucht. Wat we merken is dat mensen met demen,e in een isolement raken, en 
weinig buiten komen. Door samen op pad te gaan bevorderen we hun levensvreugde, en 
kunnen ze genieten van het buiten zijn.


